
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nagybörzsöny Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 22-én 
    megtartott üléséről.

t á r g y a l t    n a p i r e n d e k : határozatok, rendeletek

1./Csatornázáshoz lakossági önerő biztosítása. 141/2008. (XII. 22.) hat.

2./ Vagyonrendelet elfogadása. 19/2008. (XII. 23.) rend.

3./ A  közterület használatára vonatkozó  rendelet 20/2008. (XII. 23.) rend.
     módosítása.

4./ Hulladékgazdálkodási beszámoló.  142/2008. (XII. 22.) hat.
     

5./ Körjegyzőséggel kapcsolatos kédések 143/2008. (XII. 22.) hat.

6./ Földvásárlási kérelem.  144/2008. (XII. 22.) hat.

7./ Szabó Miklósnénak a  1023. hrsz-ú ingatlannal 145/2008. (XII. 22.) hat. 
      kapcsolatos ügye.
 
8./ Pályázatokhoz együttműködési megállapodások. 146/2008. (XII. 22.) hat.

9./ Pályázat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesz- 147/2008. (XII. 22.) hat.
     tési alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez
     igénybe vehető támogatásokra.

10. E g y e b e k:

a.)  A SZEBK átszervezése.    148/2008. (XII. 22.) hat.

___________________________________________________________________________



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nagybörzsöny község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 22-
    én megtartott üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Jelen vannak: Batizi Zoltán polgármester
Nagy Zoltán alpolgármester
Gábor Krisztián képviselő
Grósz János képviselő
Kosik László képviselő
Paulik Oszkár képviselő
Szabó Attila képviselő
Szalai Barnabás képviselő
Szabóné Egri Teréz jegyző
Antal Gyuláné jkv. vez.

Meghívottként részt vettek  az ülésen:  a   TENOÁR 97 Kft képviselői

Batizi Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
teljes létszámmal megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
A polgármester  javaslatot  tesz a jegyzőkönyv  hitelesítőkre:  Grósz János és Paulik  Oszkár 
képviselőkre.  Az  elhangzott  javaslat  alapján  a  képviselő-testület  8  igen  szavazattal, 
ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadta  a  jegyzőkönyv  hitelesítők  személyére  tett 
javaslatot. 

Batizi  Zoltán  polgármester javaslatot  tesz  a  napirendi  pontokra.  Az  elhangzott  javaslat 
alapján a képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
napirendet fogadta el: 

N A P I R E N D :

Tárgya: Előadó:

1./Csatornázáshoz lakossági önerő biztosítása. Batizi Zoltán
polgármester

2./ A Vagyonrendelet elfogadása. Szabóné Egri Teréz 
jegyző

3./ A közterület használatára vonatkozó rendelet Szabóné Egri Teréz 
     módosítása.  jegyző

4./ Hulladékgazdálkodási beszámoló.  Szabóné Egri Teréz 
jegyző

     
5./ Körjegyzőséggel kapcsolatos kérdések Batizi Zoltán

polgármester
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6./ Földvásárlási kérelem.  Batizi Zoltán
polgármester

7./ Szabó Miklósnénak a 1023. hrsz-ú ingatlannal Batizi Zoltán
    kapcsolatos  ügye. polgármester

8./ Pályázatokhoz együttműködési megállapodások. Batizi Zoltán
polgármester

9./ Pályázat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesz- Batizi Zoltán 
     tési alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez polgármester
     igénybe vehető támogatásokra.

10./ E g y e b e k:

a.)  A SZEBK átszervezése.    Batizi Zoltán 
polgármester

1. Napirendi pont tárgya: Csatornázáshoz lakossági önerő biztosítása.
    Napirendi pont előadója: Batizi Zoltán polgármester

(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Batizi Zoltán polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait arról, hogy  a TE-NO-ÁR 
’97 Kft. korábban a csatornázásához szükséges lakossági elő-takarékosságra vonatkozóan 
kereste meg az önkormányzatot. Lakástakarék pénztár szerződések megkötését ajánlották, 
amelyekkel már kb. 300 településen sikerült a lakosság minimális megterhelésével az önerő 
biztosítása. Az országban ezzel foglalkozó két pénzintézet, a Fundamenta és az OTP ajánlatát 
is megkérték, ezeket alkalma van összehasonlítani a testületnek, de egyértelműnek tűnik, 
hogy az OTP biztosítja a kedvezőbb feltételeket. E szerint 8 éven át kb. havi 1.900.-Ft-ot 
kellene fizetni. Ha esetleg nem valósul meg a szennyvíz-beruházás, akkor 8 éves szerződés 
esetén a befizetett összeget másra is szabadon fel lehet használni. A szennyvízhálózat 
kiépítésére mindenképpen pályáznia kell majd az önkormányzatnak, a szükséges pénz 80-85 
%-át ebből a támogatásból kell fedezni, de a lakossági önrész nélkül nem adható be pályázat. 
Javasolja a TE-NO-ÁR ’97 Kft. megbízását az elő-takarékossági szerződések megkötésével 
ill. lehetővé tenni számukra, hogy ezt a tevékenységet megkezdjék.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

141/2008.(XII.22.) Képviselő-testületi  határozat:

a.) Nagybörzsöny község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
      TE-NO-ÁR ’97 Kft. által benyújtott ajánlatokról a következő határozatot 
       hozza:
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                               a.1.) A Képviselő-testület fontosnak tartja a csatornázás megvalósítását 
       Nagybörzsöny községben. Előzetes számítások szerint a lakossági 
       hozzájárulás várható összege 250.000.-Ft/ingatlan. A Képviselő-testület 

                               ezért támogatja a TE-NO-ÁR ’97 Kft. tevékenységét abban, hogy a 
        tervezett csatornaközmű beruházás önrészének megteremtése céljából a

                               lakás takarékpénztári szerződéseket megkösse.

                                a.2.) A Képviselő-testület a szerződések előkészítésével, megkötésével és 
        a futamidőig való kezelésével a  TE-NO-ÁR ’97 Kft.-t bízza meg és 
        lehetővé teszi az a.1.) pont szerinti olyan tartalmú lakás-takarékpénztári 
        szerződések megkötését, amelyek tartalmazzák a lakossági
        engedményezési nyilatkozatot, az engedményezett az Önkormányzat. 

                                b.) A benyújtott pénzintézeti ajánlatok közül a képviselő-testület
                                 az OTP Lakás takarékpénztár ajánlatát fogadja el.

                                c.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 
        végrehajtása érdekében a megbízási szerződést az a.) pont szerinti 
        tartalommal a TE-NO-ÁR ’97 Kft.-vel megkösse.  

                                       
Határidő: 30 nap, illetve folyamatos

                        Felelős: polgármester

2./ Napirendi pont tárgya: A Vagyonrendelet elfogadása.
     Napirendi pont előadója: Szabóné Egri Teréz jegyző

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Szabóné Egri Teréz jegyző szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a vagyongazdálkodásról 
szóló rendelettel kapcsolatban a pénzügyi vizsgálat tett megállapítást. Mivel a változtatás a 
rendelet több pontját is érinti,  ezért célszerűbb volt új rendeletet alkotni,  illetve a korábbit 
hatályon kívül helyezni. 
A jegyző elmondta továbbá,  hogy a rendeletben több pontnál van lehetőség arra, hogy az 
önkormányzat  határozzon  meg  dolgokat,  mint  pl.  műemlékek,  forgalomképes  vagyon, 
versenytárgyalás  lefolytatása,  piaci  szakértő  bevonása  stb.,  ezért  kérte,  hogy  tételenkénti 
szavazással állapítsa meg azokat a testület. 

A képviselő-testület a jegyző javaslatával egyetértve,  Batizi Zoltán polgármester felkérésére 
az egyes díjtételekre külön szavazva, a képviselő-testület a rendeletet végleges formájában 8 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Nagybörzsöny község  Önkormányzata Képviselőtestületének
19/2008. (XII. 23.) rendeletét az 

Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról.
(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

3./ Napirendi pont tárgya: Közterület használatára vonatkozó rendelet módosítása.
     Napirendi pont előadója: Szabóné Egri Teréz jegyző

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
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Kérdések, hozzászólások: 

Szabó Attila képviselő: előző üléseken már több alkalommal elhangzott olyan javaslat, hogy 
be kellene tiltani  a egész közterületen való szeszesital  fogyasztást.  Ha így dönt a testület, 
akkor van-e értelme külön megjelölni, hogy az iskola, stb. közelében. Kérdés, hogyan lehet 
ezt betartani, illetve betartatni. 
Gábor Krisztián  képviselő:  egyetért  Szabó Attilával  abban,  hogy a  községben az  egész 
közterületen legyen tilos az alkoholfogyasztás. Hiányolja a szankciókat a rendeletből.

Szabóné Egri Teréz jegyző: Ez a rendelet csak módosítás, a szankciók az alaprendeletben 
szerepelnek. 

Grósz János képviselő: egyetért az elhangzottakkal, aggálya neki is az, hogy hogyan lesz 
betartatva ez a rendelet. 
Batizi Zoltán polgármester: javasolja a kiegészítésekkel a rendelet elfogadását.

Egyéb  észrevétel,  hozzászólás  nem  hangzott  el,  a  képviselő-testület  8  igen  szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a

Nagybörzsöny község Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2008. (XII. 23)  rendeletét, a közterület használatról és a 

közterület használati díj megállapításáról szóló
 10/2008.(IX. 16.) rendelet (továbbiakban Ör.) módosításáról.

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

4./ Napirendi pont tárgya: Hulladékgazdálkodási beszámoló.
     Napirendi pont előadója: Szabóné Egri Teréz jegyző

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Kérdések, hozzászólások:

Paulik Oszkár képviselő: a beszámoló szerint a folyékony hulladék mennyisége csökkent. 
Csak sajnos lehet hogy azért, mert lehet hogy éppen „máshova” engedik a szennyvizet. 
Ugyancsak problémaként veti fel, hogy többen nem fizetik a szemétszállítási díjat, viszont a 
köztéren kihelyezett szeméttárolókban kifejezetten olyan szemét van, amely a falusi turizmus 
keretén belül működtetett szálláshelyről származik.

Egyéb  észrevétel,  hozzászólás  nem  hangzott  el,  a  képviselő-testület  8  igen  szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

142/2008. (XII. 22.) Képviselő-testületi határozat:

Nagybörzsöny Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodási
Terv kétéves végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

Határidő: 30 nap, illetve folyamatos
Felelős: jegyző
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5./ Napirendi pont tárgya: Körjegyzőség.
     Napirendi pont előadója: Batizi Zoltán polgármester

Batizi  Zoltán  polgármester  szóbeli  előterjesztésében  elmondta,  hogy  az  előző  testületi 
ülésen  hozott  határozatot  megküldték  Ipolytölgyes  és  Perőcsény  község  részére  is.  A 
Nagybörzsönyi  Képviselő-testület  által  felajánlott  feltételekkel  Perőcsény-Ipolytögyes 
községek  körjegyzősége  Nagybörzsönyt  nem  vette  be  a  körjegyzőségbe,  így  a  korábbi 
testületi  döntés  értelmében  a  körjegyzőség  alóli  felmentési  kérelmet  megküldték  a 
Közigazgatási Hivatal részére. 
Perőcsény-Ipolytölgyes  községek  körjegyzősége  a  kérelmet  nem  elutasította,  hanem  – 
válaszuk szerint – a körjegyzőség létrehozása érdekében további tárgyalásokat kell folytatni. 
(Megjegyzésként  a  polgármester  tájékoztatja  a  testületet,  hogy  a  működésképtelen 
önkormányzatok támogatására kiírt pályázaton 4 m/Ft-ot nyert Nagybörzsöny.)

Szabóné Egri Teréz jegyző:  A képviselő-testületnek tehát tudomásul kell venni, illetve el 
kell fogadni azt, hogy a körjegyzőség nem jött létre. Azzal azonban, hogy a körjegyzőség nem 
jött  létre,  ismét  ki  kell  írni  a  pályázatot  a  jegyzői  álláshelyre.  Kérdés,  hogy  elegendő-e 
részmunkaidős  (4  órás)  jegyzőt  alkalmazni,  illetve  a  pályázat  benyújtási  határideje  az 
Értesítőben való megjelenéstől számított 15 vagy 30 nap legyen?

Batizi  Zoltán polgármester  javasolja,  hogy a  jegyzői  álláshely részmunkaidősként  és  30 
napos  benyújtási  határidővel  kerüljön  kiírásra.  Ezen  túlmenően  javasolja  az  „átmeneti” 
időszakra Szabóné Egri Teréz jegyzőt ismét megbízni a jegyzői feladatok ellátásával.

Egyéb  észrevétel,  hozzászólás  nem  hangzott  el,  a  képviselő-testület  8  igen  szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

143/2008. (XII. 22.) Képviselő-testületi határozat:

a.)  Nagybörzsöny Önkormányzat  Képviselő-testülete  tudomásul  vette  hogy  
Ipolytölgyes-Perőcsény községekkel 2009. január 1-től a körjegyzőség nem jön
létre. 
Megköszöni az eddig lehetőségeket, és a körjegyzőség kialakítása érdekében 
továbbra is fontosnak tartja a tárgyalások folytatását a két településsel.

b.)  A  képviselő-testület  pályázatot  ír  ki  a  jegyzői  álláshelyre  a  korábbi 
pályázati  kiírásnak  megfelelően,  de  részmunkaidő,  heti  20  órás 
foglalkoztatásra és a pályázati határidő a KSZK. honlapján való megjelenést 
követő 30 nap.

c.)  A  képviselő-testület  a  jegyzői  feladatok  ellátásával  a  pályázati  eljárás 
eredményes befejezéséig Szabóné Egri Terézt, Bernecebaráti község jegyzőjét 
bízza meg.

Határidő: 30 nap folyamatos ill. folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
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6./ Napirendi pont tárgya: Földvásárlási kérelem.
     Napirendi pont előadója: Batizi Zoltán polgármester 

Batizi Zoltán polgármester szóbeli előterjesztésében tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 
Balássy Álmos budapesti lakos földterület vásárlási kérelmet nyújtott be a képviselő-testület 
felé, melyben a lakóingatlanához vezető részt, illetve annak egy részét szeretné megvásárolni. 
Ezen  a  részen  szilárd  burkolatú  feljárót  szeretne  kialakítani,  de  a  területet  nem  kívánja 
bekeríteni. A Ságvári utcától a feljáróig vezető kb. 30-40 m-es útszakasz esetleges későbbi 
aszfaltozási költségeiből is részt vállalna Balássy úr.
A polgármester elmondja, hogy kérelmező által megvásárolni kívánt terület a nyilvántartás 
szerint  közútként  van  nyilvántartva,  bár  a  helyi  ismeret  szerint  ez  közútként  sohasem 
funkcionált. 

Szabóné Egri Teréz jegyző elmondja, hogy amennyiben a testület olyan állásfoglalásra jut, 
hogy foglalkozni kíván e terület értékesítésével, úgy az ehhez szükséges engedélyt a közúti 
hatóságoktól be kell szerezni, ill a területet meg kell osztatni.

A képviselő-testület rövid megbeszélés után, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

144/2008. XII. 22.) Képviselő-testületi határozat:

a.) A  képviselő-testülete  javasolja  megvizsgálni,  hogy  a  nagybörzsönyi 
belterületben  lévő  1199.  hrsz.-ú  ingatlan  közútként  funkcionál  e  ?  ill 
megosztható  e.?  Megszüntethető-  e  mint  közút?  Ill.  annak  egy  része 
átminősíthető e megosztás után?

b.) a  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  a.)  pont  szerinti 
kérdéseket  az  alpolgármesterrel,  a  Pénzügyi  Bizottság  elnökével  és  a 
jegyzővel  egyeztesse,  vizsgálják  meg  azt  követően  és  terjessze  azt  a 
képviselő testület elé.

Határidő: 60 nap
Felelős: polgármester 

7./ Napirendi pont tárgya: Szabó Miklósnénak a 1023 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos  
  ügye.

     Napirendi pont előadója: Batizi Zoltán polgármester

Batizi  Zoltán  polgármester  szóbeli  előterjesztésben  elmondta,  hogy  Szabó  Miklósné 
budapesti  lakos  rendelkezik  Nagybörzsönyben  egy  lakóingatlannal,  melyből  6/54-ed  rész 
állami  tulajdonként  van  bejegyezve.  Kérte  az  önkormányzattól  ennek  megvételét,  mely 
azonban nem az önkormányzat (hanem a Magyar Állam) tulajdona. Felkéri a jegyzőt, hogy 
ismertesse a részleteket.

Szabóné Egri Teréz jegyző elmondja, hogy Szabó Miklósné 2003-ban bírósághoz fordult, a 
tulajdonközösség  megszüntetése  érdekében.  Ez  a  teljes  ingatlan  műemlék.  Ennek 
önkormányzati tulajdonba vételét a Vagyonátadó Bizottságtól kellett volna megkérni, 1995. 
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december  31.-ig.  Ez  azonban  eddig  nem  történt  meg,  most  már  ily  módon  erre  nincs 
lehetőség, csak a bíróságtól lehet önkormányzati tulajdonba igényelni. 
Szabó  Miklósné  az  ingatlan  részarányért  150  e/Ft-ot  ajánlott  fel,  illetve  fizetett  is  ki.  A 
tulajdonjogot  azonban  a  Földhivatal  nem jegyezte  be,  mert  a  részarány a  Magyar  Állam 
tulajdona,  nem az önkormányzat tulajdonát képezi. Az önkormányzatnak jelen helyzetben két 
lehetősége  van:  bírósági  pert  indít  az  önkormányzat  és  tulajdonba  kéri  az  1023.  hrsz-ú 
ingatlan 6/54-ed részét, vagy olyan lehetősége van, hogy arra hivatkozik, hogy az adás-vételi 
szerződés nem volt  jogszerű,  és a  150 e/Ft vételárat  visszautalja  Szabó Miklósné részére. 
Elmondja, hogy az adás-vételi szerződést  Szabó Miklósné ügyvédje készítette.
 
Szabó Attila képviselő: véleménye szerint, ha az önkormányzat követte el a hibát, akkor azt 
neki kell helyrehoznia. 

A képviselő-testület  az  elhangzott  javaslatok alapján,  7  igen szavazattal,  1 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

145/2008. (XII. 22.) Képviselő-testületi határozat:

a.) Nagybörzsöny község Önkormányzatának  Képviselő-testülete a 
      nagybörzsönyi belterületben lévő 1023 hrsz.-ú ingatlannak önkormányzati 
      tulajdonba vételét kezdeményezi a Váci Városi Bíróságnál,  az 
      önkormányzatoktól szóló 1990 évi LXV.tv. 107. §. (3) bek alapján.

b.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bírósági eljárás 
     lefolytatása érdekében  dr. Forgács Gábor ügyvédet (7045 Györköny, 
     Fő u. 491. sz.) megbízza.

Határidő: 60 nap
Felelős: polgármester

8./ Napirendi pont tárgya: Pályázatokhoz együttműködési megállapodások.
     Napirendi pont előadója: Batizi Zoltán polgármester

Batizi Zoltán polgármester szóbeli előterjesztésében tájékoztatta a képviselő-testületet arról, 
hogy  turisztikai,  a  település  fejlődését  biztosító  pályázatok  benyújtása,  a  pályázati  célok 
megvalósítása érdekében hasznos és fontos lenne a településen működő magánszemélyekkel 
és  civil  szervezetekkel  együttműködési  megállapodásokat  kötni.  Javaslatot  tesz  a 
megállapodásokra  

A  képviselő-testület  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  az  alábbi 
határozatot hozta:

146/2008. (XII. 22.) Képviselő-testülete határozat:

Nagybörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, turisztikai és a 
község  egyébirányú  fejlődését  segítő  pályázatok  benyújtása  és  a  pályázati  
célok megvalósítása  érdekében együttműködési megállapodást köt az alábbi  
magánszemélyekkel és civil szervezetekkel:
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a.) EMVA – Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretén benyújtható  
pályázattal kapcsolatban Nagy Béla és Batizi Zoltánné nagybörzsönyi 
lakosokkal. (E két szállásadó a vendégei számára ajánlja a Tájház 
megtekintését,  az Önkormányzat  pedig lehető teszi  a hivatalos nyitvatartási  
időben a szokásos belépődíj ellenében az ott lévő kiállítás megtekintését.)  

b.)  Az  Igazságügyi  és  Rendészeti  Minisztérium  pályázati  felhívására  benyújtott  
Települési  mediáció  Nagybörzsöny  községben című  pályázatban  meghatározott  
pályázati cél elérése érdekében a pályázatot benyújtó ForeSee Kutatócsoport 
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel, továbbá az alábbi együttműködőkkel: Börzsönyvidék 
Alapítvány, PrimRose Kiadó, Tanácsadó és Kultutális Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság – Hajdú Eszter, Nemzeti Etnikai és Jogvédő Iroda, 
Közösségfejlesztők Egyesülete – Közösségi Kezdeményezéseket Támogató Szakmai 
hálózat, Nagybörzsönyi Polgárőr Egyesület, Tegyünk Együtt Nagybörzsönyért 
Egyesület, Nagybörzsönyi Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat, 
Nagybörzsönyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat.

Határidő: 30 nap
Felelős: polgármester

9./ Napirendi pont tárgya: Pályázat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alapból 
nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető  
támogatásokra.

      Napirendi pont előadója: Batizi Zoltán polgármester

Batizi Zoltán polgármester szóbeli előterjesztésében tájékoztatta a képviselő-testületet arról, 
hogy a tervezett pályázat keretében nem lehetséges minden óhajtott feladat elvégzése, mivel 
egyes  munkanemeket  (pl.  infrastruktúra  kiépítés,  bővítés)  e  pályázaton  belül  nem 
támogathatnak.  Belefér  viszont  a  helyi  védett  önkormányzati  épületek  felújítása  és  a 
műemlékek  szomszédságában  levő  területek  –  köztük  a  présházsor  nagyobb  részének  – 
rehabilitációja,  bozótirtása,  füvesítése,  rendezése.  Az  épületek  átalakításához  szükséges 
tervrajz elkészítése kb. 120-150.000 Ft, e mellett még egyéb pályázathoz kapcsolódó költség 
is várható, ennek kifizetéséhez kér hozzájárulást.   

A  képviselő-testület  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  az  alábbi 
határozatot hozta:

147/2008. (XII. 22.) Képviselő-testületi határozat:

A.) Nagybörzsöny község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be az Új Magyarország Vidékfejlesztési program (ÚMVP) keretében az 
Európai Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó 
támogatásra, a Vidéki Örökség megőrzése című pályázati kiírás keretén belül. 

A pályázat céljai: 

1.) Célterület:
a.) Helyi vagy országos védelem alatt álló építmények 
a.1.) a nagybörzsönyi belterületben lévő 528/1. hrsz-ú, Petőfi u. 19. sz. alatt 
lévő Művelődési Ház,
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a.2.) a nagybörzsönyi belterületben 528/2. hrsz.ú, Petőfi u. 19. sz. alatt lévő 
Bányászati Kiállítóhely,
a.3.) a nagybörzsönyi belterületben lévő 534 hrsz-ú Petőfi u. 11. sz. alatt lévő 
ún. volt katolikus iskola épületeinek 
- épületek, építmények külső felújítása,
- kapcsolódó zöld felületeinek rendezése, felújítása céljára, valamint 

2.) Célterület:
a.) A természeti és történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek 
állapotának javítása, kialakítása:
a.1.) A nagybörzsönyi belterületben lévő 249/71, 1057, 1087 hrsz-ú 
közterületek felújítására,
a.2.) az a.1.) pontban szereplő közterületek már meglévő útvonala mentén 
bozótirtás, gyomirtás, füvesítés, információs táblák elhelyezése.

B.) A beruházás nettó bekerülési költsége 32.809.389,-Ft.

C.) Az önkormányzat pályázatot nyújt be a beruházás, fejlesztés nettó 
összegére, azaz 32.809.389,-Ft összegre. Az önkormányzat tudomásul veszi, 
hogy a beruházás ÁFA költsége nem igényelhető meg támogatásként, azt 
önerőként biztosítja.

D.) A beruházás megkezdésének tervezett időpontja: 2009. 03. 01., a befejezés 
tervezett időpontja: 2010. 10. 31.
A képviselő-testület vállalja, hogy a beruházás éveiben a tárgyévi beruházás 
ÁFA fedezetét az éves költségvetésébe betervezi. 

E.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a szükséges 
mellékeltekkel és indoklással a pályázat kiírójához terjessze fel.

Határidő: 15 nap
Felelős: polgármester

10./ Napirendi pont tárgya: Egyebek:
a.)  A SZEBK átszervezése.    

     Napirendi pont előadója: Batizi Zoltán polgármester

Batizi Zoltán polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a „Gondoskodás 
összefogással” Gondozási Központ SZEBK pénzügyi része Szobra kerül be, a szakmai része 
pedig Bernecebaráti  községben maradna.  Ezt a döntést  a Kistérségi Tanács jóváhagyta.  A 
döntés  ellen  törvényességi  óvást  kellene  benyújtani  a  Közép-Magyarországi  Regionális 
Közigazgatási Hivatal  Törvényességi Ellenőrzési  és Felügyeleti  Főosztályára.  A társulást 5 
település hozta létre, ezért nekik kellett volna ezt megtárgyalni, és csak úgy lehetett volna a 
Tanács elé vinni és elfogadtatni. Az idős ellátáshoz csak Szobnak kellett hozzáfizetni. 

Szabóné  Egri  Teréz  jegyző:  Nem  tudja,  hogy  mennyire  volt  előkészítve,  de  a 
polgármestereket  egy  pályázatos  tájékoztatóra  hívták  be  és  rendkívüli  ülésre.  Azok  a 
polgármesterek  nem  voltak  ott  teljes  létszámban,  akiknek  intézményük  van.  Azon  a 
Tanácsülésen,  ahol a Gondozási Központokról volt  beszámoló ott  ebben a kérdésben nem 
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történt döntés, pedig ott lett volna logikus. A szakmai feladatoknak és a gazdálkodásnak egy 
helyen kell lennie. Az elkészített anyagból kimaradt a jelenlegi intézményvezető fél bére, és 
így a kimutatás nem valós, amit kiadott a Tanács, de azt is csak az ülésen, a döntés ideje alatt 
osztották  ki.  Nem  volt  törvényes  a  döntés,  mert  a  megállapodást  nem  tartották  be. 
Törvényességi  felülvizsgálatot  lehet  kérni  a  Közigazgatási  Hivatal  Törvényességi 
Főosztályán.  

A képviselőknek az volt a véleménye, hogy mindenféleképpen tenni kell a döntés ellen, mert 
olyan emberek döntenek az intézményekről, akiknek nincsen szociális intézménye. Kemence 
és  Bernecebaráti  községekben,  a  Gondozási  Központokban  van  a  legtöbb  bentlakó  és 
alkalmazott,  ezt  követően  pedig  Vámosmikolán  és  Nagybörzsönyben.  Javasolják  a 
törvényességi felülvizsgálat megkérését. 

Batizi  Zoltán  polgármester:  Javasolja  a  törvényességi  felülvizsgálati  kérelmet  a  Közép-
Magyarországi  Regionális  Közigazgatási  Hivatal  Törvényességi  Ellenőrzési  és  Felügyeleti 
Főosztályánál  kezdeményezni,  de  abban  az  esetben  ha  azt  Bernecebaráti  vagy  Kemence 
kezdeményezi, ahhoz csatlakozva.  

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

                                       148/2008.(XII.22.) Képviselő-testületi határozat:

                                  a.) Nagybörzsöny község Önkormányzatának képviselő-testülete azzal a 
                                       kérelemmel fordul a Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási 
                                       Hivatal Törvényességi, Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztályához, 
                                       hogy törvényességi szempontból vizsgálja felül a Szobi Kistérség 
                                       Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsának, a Szociális 
                                       szakosított feladatok ellátására létrehozott úgynevezett SZEBK. 
                                       átszervezésével kapcsolatos döntéshozatali eljárását és döntéseit az 
                                       alábbiakra vonatkozóan:
                                       a.1.) ETEOP pályázati ötletbörze napirenddel összehívott rendkívüli 
                                               tanácsülésen, egyebekben előterjesztve (napirendre tűzés 
                                               elfogadtatása nélkül), a szóbeli előterjesztéssel egy időben 
                                               kiosztott írásos előterjesztés és határozati javaslattal, önállóan 
                                               gazdálkodó költségvetési szerv átszervezése,  
                                       a.2.) A Tanács és hat önkormányzat között, költségvetési szerv 
                                               működtetésére kötött „ Megállapodást” a Tanács egyoldalú 
                                               döntéssel módosíthatja e?
                                  b.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület 
                                       határozatát, kiegészítve dokumentumokkal, az előzmények 
                                       ismertetésével terjessze fel a Közép-Magyarországi Regionális 
                                       Közigazgatási Hivatal Törvényességi, Ellenőrzési és Felügyeleti 
                                       Főosztályához.

                                       Határidő: 30 nap
                                       Felelős: polgármester 
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Mivel  több  napirendi  pont  nem  volt,  Batizi  Zoltán  polgármester megkérdezte,  hogy 
napirenden kívül van-e kérdés, vagy bejelentés.

Kérdés,  bejelentés  nem  hangzott  el,  így  Batizi  Zoltán  polgármester  megköszönte  a 
részvételt és az ülést bezárta.

k.m.f.

………………………………….. ………………………………………….
Batizi Zoltán Szabóné Egri Teréz 
polgármester          jegyző

…………………………………… ……………………………………………
Grósz János Paulik Oszkár 
képviselő képviselő
jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő
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